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Faglig information 

Til medlemmer i 
Kalundborg Lærerkreds 

 

Nyhedsbrev nr. 6 
8. april 2020 

 

Den aktuelle situation. 
Det kan blive rigtig godt at komme i gang igen, men der er helt naturligt også en bekymring blandt mange 
af os, for at møde op i skolen og risikere at blive smittet. 
Det er en meget utryg situation, og spørgsmålene hober sig naturligt op. 
Vi skal huske hvad statsministerens sagde, at der skal ske en langsom genåbning, og først når skolerne er 
klar til det. Skolerne kan først åbne, når der er helt styr på at man overholder retningslinjerne fra 
Sundhedsstyrelsen. 
Vi kan se en masse problemstillinger i forhold til en sikker genåbning. 
 
I forhold til medarbejdere, som selv er i risikogruppe eller som har familiemedlemmer i risikogruppe, da 
kan vi på ingen måde føle os trygge ved Sundhedsstyrelsens udmeldinger om, at man skal møde på arbej-
de, ligesom både elever og medarbejdere skal møde på arbejde, hvis der er coronasmittet familiemed-
lem.  
Her onsdag eftermiddag/aften forhandler organisationerne med KL og ministeriet om disse forhold, og vi 
håber meget på en bedre løsning og udmelding. Hold jer orienteret på Folkeskolen.dk 
 
Vi - fællestillidsrepræsentanterne fra BUPL, FOA samt Lone og Karen, har i eftermiddag holdt møde med 
direktøren. 
Det står klart, at skoler og institutioner først åbner torsdag d. 16. april, således at der er to dage til for-
beredelse af åbningen, få omstruktureret både fysisk og mentalt, får fjernet alt overflødigt, blive instrue-
ret, etc. Det er vi meget tilfredse med. Alle ledere har tilkendegivet, at det vil kunne nås. Der vil blive skru-
et op for rengøringen således, at al den rengøring, som skal foretages jævnfør retningslinjerne, foretages 
af ISS – den eneste rengøring, som pålægges lærerne, er aftørring af tablets og tastatur. Lærerne skal bru-
ge tid på undervisning, ikke rengøring. 
Hvis ikke skolerne er klar jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, må de ikke åbne. 
Vi er desuden blevet enige om at ”fryse” Educa – ganske som det har været tilfældet fra 12. marts. Det 
betyder, at alt, der er planlagt i Educa forbliver i Educa, der kan intet fjernes. Til gengæld varetager lærer-
ne undervisningen, så det giver mening. Skulle der forekomme tilfælde, hvor nogle lærere bliver pålagt 
betydelig flere undervisningstimer end planlagt, så er vi også enige om at se på de konkrete tilfælde. Gå til 
din TR/kreds, hvis du oplever et misforhold. 
I forhold til risikogrupperne, så holder direktøren sig strikt til Sundhedsstyrelsens udmelding, men lad os 
håbe, at der sker en forskydning…… 
 
Ingen tvivl om, at det bliver en meget anderledes hverdag på skolerne, og det bliver svært – men vi skal jo 
i gang…… 
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Kontakt til kredsen frem mod 15. april: 
Hjemmesiden www.kreds53.org  
I disse dage rejser der sig hele tiden nye spørgsmål, som vi i skrivende stund ikke kan svare på. Vi vil 
forsøge at holde jer så godt opdateret, som vi kan. 
På hjemmesiden kreds53.org kan du dels se telefonnumrene til Niels, Lone og Karen – dels vil vi forsøge at 
lave en liste med FAQ – så du som medlem måske lige kan tjekke der, før du ringer med et spørgsmål. På 

den måde kan vi undgå at skulle svare på det samme ALT for mange gang 😊. (Hvis vi ellers har nogen 
svar. Hvis ikke – så arbejder vi på at få dem!) 
Du kan også kontakte os via mailen 053@dlf.org 
SÅ: bekymrer du dig om noget, så henvend dig, i stedet for at tumle for meget med det….. 
 
 
Endelig vil vi ønske alle medlemmer en rigtig god påske, vi håber, at I kan få slappet godt af, med sol og 
god luft - og uden de store bekymringer. 
 

Karen Sørensen 
Kredsformand 
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